En rigtig glædelig jul samt et godt nytår til alle kredsens medlemmer - med tak for
opbakningen i det gamle år!
Det har været et usædvanligt år, men lade os håbe, at en snarlig vaccine vil give os
mulighed for igen at mødes til gode debatter og festlige sammenkomster. Glæd jer også til
at møde kredsens nye folketingskandidat, Anna Thusgaard Rørstrøm, som formelt vælges
på repræsentantskabsmødet i januar.
Mange gode julehilsner
Jette Buus Gravesen
Kredsformand

Kære Socialdemokrater i Aarhus Nord
Jeg har i dette skriv forsøgt at lade jer komme tæt på mine politiske ambitioner, min måde at tænke og udvikle politik,
men mest af alt at give jer et indtryk af, hvem jeg er.
Trods min unge alder, har jeg beskæftiget mig meget med politik. Hos DSU, om middagsbordet i min familie og i
frokostpausen blandt venner og kollegaer. Jeg går aldrig udenom en god politisk diskussion, og jeg håber, at I i det
næste (lange) stykke tid, vil diskutere en frygtelig masse politik med mig. Jeg bilder mig ikke ind at kunne svare på
det hele, selvom jeg ret klart har en holdning til det meste.
Min største politiske ambition er, at vi begynder at tænke forandring og politiske slagsmål anderledes. Politiske
tanker er i alt for høj grad blevet stiafhængige og uden modige idealer. Vi tænker alt for meget i udvikling af det
nuværende og nytænker for lidt. De ”store reformer” vi i dag præsenterer vores samfund for, skruer i høj grad på et
par knapper, fremfor at erstatte den gamle og trætte maskine med en ny, der passer bedre til vores samfund. Vi
symptombehandler, fordi vi ikke tør viske tavlen ren og starte forfra.
Hvis vi skal skabe mærkbare forandringer, skal vi ikke nedjustere eller opjustere et par punkter med finansloven hver
vinter - vi skal investere og reformere. Turde rive ned for at bygge bedre. Det har Socialdemokratiet gjort før, og det
mener jeg godt, at vi kan gøre igen.

Skal jeg komme lidt nærmere de politiske emner, der i særlig grad fanger mig og fodrer min indignation, ramler jeg
lynhurtigt ind i økonomisk politik. Nok fordi det danner hele grundlaget for, hvordan vi kan bygge vores samfund op.
Mit udgangspunkt er enkelt: for mange har for meget og endnu flere har for lidt. Vi beskatter for lige og det er i
virkeligheden skævt. Vi har ladet den nuværende omfordeling stå for længe – noget af det, jeg ville arbejde på at
reformere.
Jeg har også en mere personlig bagtanke, jeg gerne vil dele med jer. For ikke nok med, at jeg er et politisk skarpt
hoved, er jeg også en ung kvinde. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg kan repræsentere alle, men for øjeblikket kan ingen i
den socialdemokratiske folketingsgruppe for alvor mene, at de repræsenterer den unge del af befolkningen. Den
offentlige debat har brug for unge stemmer, men hvordan skal de unge sætte sig i spil, hvis ikke de har troværdige
forbilleder? Det vil jeg gerne være med til at give dem. Selv har jeg fundet unge politiske forbilleder i DSU. Desværre
er det ikke alle, der er så privilegerede. Derfor finder de unges dagsordner også vej, til mine vigtigste kampe.
Ligestilling, uddannelse, klima, social og psykisk bæredygtighed.
Ligestilling kan godt sættes som overskrift, for de politiske emner, hvor motivation for forandring hos mig er størst.
Økonomisk ligestilling. Ligestilling blandt køn, etnicitet. At vi skal vokse op, og have de samme muligheder – også på
tværs af landegrænser, selvom jeg godt ved, at der er noget langt, til det mål.
Som I nok kan læse, har jeg meget på hjertet. Det vil jeg forsætte med at have og så håber jeg, at I vil lade mig være
med til at forme de vigtigste kampe for Socialdemokratiet i Aarhus Nord til den næste folketingsvalgkamp (og
forhåbentlig også, i årene derefter).
De bedste hilsner,
Anna

